Преглед на споразуменията за свободна търговия между ЕС и трети страни и настоящи търговски
преговори –октомври 2021 г.
Държава

Преговорни
директиви

Актуално състояние

Следващи действия

САЩ

Преговорни
директиви
получени през
април 2019 година.

На 15-ти април 2019 година Съветът на ЕС одобри По-нататъшни стъпки ще бъдат определени.
два мандата за споразумение относно
(1) премахването на тарифите за промишлени
стоки и (2) оценка на съответствието.

КАНАДА

Преговорни
директиви
получени през
април 2009 година.

На 5-ти юли 2016 година Европейската комисия
Всеобхватното икономическо и търговско
прие проектопредложения за решения на Съвета
споразумение ще влезе в сила напълно и
относно подписването, временното прилагане и
окончателно, когато всички парламенти на
сключването на Всеобхватното икономическо и
държавите-членки на ЕС ратифицират
търговско споразумение (CETA) и го представи на споразумението.
Съвета за приемане. На 28-ми октомври Съветът
прие предложението за CETA, за да позволи
подписването и временното прилагане на CETA.
Споразумението беше подписано на 30-ти октомври
2016 година по време на двустранната среща на
върха между ЕС и Канада. Европейският парламент
даде съгласието си за CETA на 15-ти февруари
2017 година. На 21-ви септември 2017 година

СЕВЕРНА АМЕРИКА
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споразумението влиза в сила временно.

АЗИЯ
ASEAN
АСОЦИАЦИЯ НА
СТРАНИТЕ ОТ
ЮГОИЗТОЧНА
АЗИЯ
(Повече за всяка
конкретна страна
по-долу)

Преговорни
Преговорите за търговско споразумение с регионална
директиви,
група от 7 държави-членки на АСЕАН започнаха през
получени през април юли 2007 г. и бяха прекратени през декември 2009 г.
През март 2017 г. беше създадена съвместна работна
2007 година.
група ЕС-АСЕАН, която да обсъжда параметрите на
бъдещо споразумение между регионите.
Досега Съвместната работна група заседава три пъти.

Дискусиите продължават.

СИНГАПУР

Директиви за водене Споразумението за свободна търговия със Сингапур
на преговори въз
влезе в сила на 21-ви ноември 2019 година.
основа на АСЕАН от
2007 година (виж погоре).

Споразумението за защита на инвестициите (IPA)
ще трябва допълнително да бъде ратифицирано
от всички държави-членки на ЕС съгласно
техните собствени национални процедури, преди
да влезе в сила.

МАЛАЙЗИЯ

Директиви за водене Търговските и инвестиционни преговори с Малайзия
на
започнаха през 2010 година и след седем кръга
преговори бяха отложени във времето през април
преговори въз
основа на АСЕАН от 2012 година по искане на Малайзия.
2007 година (виж
по- горе).

ЕС търси цялостно и амбициозно
споразумение, еквивалентно на тези,
постигнати със Сингапур и Виетнам. През
2016-2017 години се проведе критически
анализ за оценка на перспективите в това
отношение. Новото правителство в Малайзия
все още не е взело позиция относно
възможното възобновяване на преговорите.

ВИЕТНАМ

Директиви за водене Споразумението за свободна търговия с Виетнам
на
влезе в сила на 1-ви август 2020 година.
преговори въз
основа на АСЕАН от
2007 година (виж
по- горе).

Споразумението за защита на инвестициите
ще трябва допълнително да бъде
ратифицирано от всички държави-членки на
ЕС съгласно техните собствени национални
процедури, преди да влезе в сила.
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ТАЙЛАНД

Директиви за водене
на преговори въз
основа на АСЕАН от
2007 година (виж
по- горе).

Преговорите за търговско споразумение с Тайланд
започнаха през март 2013 г. и четири кръга бяха
проведени до април 2014 г. Не са предвидени
допълнителни кръгове за преговори за свободна търговия.

В заключенията, които прие през октомври 2019
г., Съветът подчерта значението на
предприемането на стъпки за възобновяване на
преговорите за амбициозно и всеобхватно
търговско споразумение с Тайланд. Преди
възобновяването на преговорите е важно да се
гарантира, че ЕС и Тайланд възприемат очи в очи
степента на амбиция на бъдеща сделка. В това
отношение Комисията се ангажира с
картографиране с Тайланд.

ИНДОНЕЗИЯ

Директиви за водене Преговорите за търговско споразумение с Индонезия
на преговори въз
започнаха през септември 2016 г. Последният кръг от
основа на АСЕАН от преговори се проведе през юни 2020 година.
2007 година (виж
по- горе).

ФИЛИПИНИ

Директиви за водене
на преговори въз
основа на АСЕАН от
2007 година (виж
по- горе).

Търговските и инвестиционните преговори с Филипините Все още не е определена дата за следващия кръг
започнаха през декември 2015 г. Досега бяха проведени
от преговори.
два кръга на преговори: през май 2016 г. и февруари 2017
година.

МИАНМАР /
БИРМА

Преговорни
директиви за
споразумение за
защита на
Инвестициите бе
приет
през Март 2014
година.

ЕС изпрати своето текстово предложение през декември 2014 г. Преговорите са спрени от 2017 година.
Досега са проведени четири кръга от преговори: 9-12-ти
февруари 2015 г., 25-29-и май 2015 г., 21-23-и септември 2015
г. и 13-16-и декември 2016 г. Технически дискусии бяха
проведени на 26-27-и април 2017 г. и беше постигнат добър
напредък, но дискусиите ще трябва да продължат.

ИНДИЯ

Преговорни
Преговорите за търговско споразумение с Индия бяха стартирани ЕС остава ангажиран с укрепването на
директиви
през юни 2007 г. и доведени до фактически застой през 2013
икономическото партньорство с Индия и с
година
поради
сериозна
пропаст
в
нивата
на
амбициите.
амбициозни, всеобхватни и взаимноизгодни
получени през април
търговски и инвестиционни споразумения.
2007 година.
Двете страни остават в редовен контакт.

Все още не е договорена дата за следващия кръг
от преговори.
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ОКЕАНИЯ
АВСТРАЛИЯ

Преговорни
Проведени са единадесет кръга на преговорите след
Датите за 12-ия кръг от преговорите предстои да се
директиви
стартирането през юни 2018 г. Комисията представи
определят.
текстови
предложения
за
всички
съществени
области
на
получени през май
преговорите. Разменени са първоначални оферти за
2018 година.
достъп до пазара за стоки, услуги и инвестиции и
обществени поръчки. 11-ият кръг се проведе през юни
2021 г. на видеоконференция.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ Преговорни
директиви
получени през май
2018 година.

Проведени са десет кръга на преговори от началото
11-ия кръг от преговорите се състоя от 28 юни до
на преговорите през юни 2018 г., на последния през 2 юли 2021 г.
март 2021 г. Комисията внесе предложения за текст за
всички съществени области на преговорите.

ЛАТИНСКА АМЕРИКА
МЕРКОСУР

Преговорни
На 28 юни 2019 г. беше постигнато принципно
Текстовете и графиците за достъп до пазара на
директиви от 1999 споразумение относно търговската част.
търговската част на споразумението са
година.
Споразумението ще премахне по-голямата част от
публикувани. И двете страни са ангажирани с
митата върху износа на ЕС за Меркосур, спестявайки правната ревизия на споразумението. След като
мита на стойност над 4 милиарда евро годишно.
бъдат финализирани, текстовете и офертите ще
Държавите от Меркосур ще защитят около 350
трябва да бъдат преведени на всички езици на
европейски географски указания от имитация.
ЕС, преди Комисията да започне необходимите
Споразумението ще създаде нови възможности чрез
вътрешни процедури за предаване на
отваряне на секторите на услугите и пазарите на
споразумението на Съвета и Европейския
държавни поръчки на централно ниво. Той определя парламент.
най-високите стандарти за безопасност на храните и Предвид опасенията относно обезлесяването и
защита на потребителите. Той защитава правото на
околната среда, Комисията търси смислен
страните да регулират в обществен интерес и запазва ангажимент от страна на Меркосур по Парижкото
правото да организират обществени услуги по начина, споразумение и обезлесяването, докато вървим
който считат за подходящ. Главата за търговията и
към ратифициране на споразумението. На
устойчивото развитие включва строги разпоредби
срещата на министрите на ЕС-27-ЛАК на 14
относно трудовите права и опазването на околната
декември 2020 г. EVP Домбровскис и министрите
среда, включително ангажимент за ефективно
на Меркосур инструктираха своите служители да
прилагане на Парижкото споразумение за климата и засилят контактите с оглед засилване на обмена
изрично позоваване на принципа на предпазливостта. на информация в тези области, засилване на
Организациите на гражданското общество ще имат
политическия диалог и идентифициране на
активна роля за наблюдение на изпълнението на
области на сътрудничество. Комисията работи по
цялото споразумение.
инициатива за справяне с тези опасения.
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МЕКСИКО

Преговорни
По принцип беше постигнато споразумение относно
Текстовете на търговската част на
директиви от 2016 търговската част на 21-ви април 2018 г. и допълнено споразумението са публикувани. След като
година
със споразумението за обществени поръчки,
процедурите на Комисията бъдат финализирани,
постигнато на 28-ми април 2020 г. Веднъж влязло в
текстовете и офертите ще трябва да бъдат
сила, Модернизираното споразумение между ЕС и
преведени на всички езици на ЕС, преди
Мексико ще замени глобалното споразумение между Комисията да започне необходимите вътрешни
ЕС и Мексико (1997 г.). Модернизираното
процедури за предаване на споразумението на
споразумение е знаково споразумение. То не само
Съвета и Европейския парламент.
актуализира вече съществуващото споразумение и
гарантира
взаимно изгодни икономически печалби, но също така
изгражда нашия геостратегически съюз с една сходно
мислеща страна и определя правилата за справедлива
и открита търговия в съответствие с ценностите и
интересите на ЕС.

ЧИЛИ

Преговорни
ЕС и Чили започнаха процеса на преговори за
директиви от 2017 модернизиране на Споразумението за асоцииране
година.
между ЕС и Чили през 2017 г. Десетият кръг се
проведе през април/май 2021 г. чрез
видеоконферентна връзка. Страните проведоха
втора размяна на оферти за стоки в началото на
юни 2021 г. (първата се състоя през 2019 г.) и
размениха оферти и за обществени поръчки и
инвестиции и услуги през юли 2021 г.

Понастоящем страните се срещат междусесийно
както на техническо ниво, така и на ниво главен
преговарящ, за да обсъдят всички висящи глави от
споразумението.

СТРАНИТЕ ОТ
АНДИТЕ

?????

Единствено Белгия не е ратифицирала
споразумението, така че то се прилага само
временно

ЕС има всеобхватно търговско споразумение с
Колумбия и Перу. Споразумението се прилага
временно с Перу от 1 март 2013 г. и с Колумбия от 1
август 2013 г.
На 1 януари 2017 г. Еквадор се присъедини към
търговското споразумение
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ЦЕНТРАЛНА
АМЕРИКА

?????

ЕС и регионът на Централна Америка сключиха ново
споразумение за асоцииране, подписано на 29 юни
2012 г.

Единствено Белгия не е ратифицирала
споразумението, така че то се прилага само
временно, но в търговската сичаст. Частта
политика и сътрудничество не се прилагат.

Търговският стълб на Споразумението за асоцииране
се прилага временно от 1 август 2013 г. с Хондурас,
Никарагуа и Панама, от 1 октомври 2013 г. с Коста
Рика и Ел Салвадор и от 1 декември с Гватемала.
СТРАНИ, КАНДИДАТКИ ЗА ЧЛЕНСТВО
ТУРЦИЯ

Проект на
преговорни
директиви, приети
от
Комисията на 21
Декември 2016
година.

Съветът започна разискванията си по предложението Заседанието на Съвета по общи въпроси от 26
на Комисията на 20 януари 2017 г. През първите
юни 2018 г. и повторено на 18 юни 2019 г.
месеци на 2017 г. предложението беше в процес на
отбеляза: „Турция се отдалечава все повече от
обсъждане в работните групи на Съвета COELA
Европейския съюз. Следователно преговорите за
(Разширяване и страни, водещи преговори за
присъединяване на Турция на практика замряха
присъединяване към ЕС) и TPC (Комитет по търговска и не могат да се разглеждат други глави за
политика) и дискусиите бяха подновени на техническо отваряне или затваряне и не се предвижда пониво в Съвета през юни 2021 г. От Съвета зависи да нататъшна работа за модернизиране на
приключи работата си по директивите за преговори. Митническия съюз ЕС-Турция“. Новият преглед
на търговската политика на ЕС включва, че ЕС
очаква с нетърпение модернизирането на своите
търговски и икономически отношения с Турция,
при условие че са изпълнени правилните
условия.
В заключенията на Европейския съвет от март
Съветът приканва да работи по мандат за
модернизиране на Митническия съюз, а в
заключенията на Европейския съвет от юни
Европейският съвет отбелязва началото на
работа на техническо ниво за мандат за
модернизация на ЕС -Митнически съюз на
Турция. Такъв мандат може да бъде приет от
Съвета при допълнителни насоки от Европейския
съвет.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СТРАНИ И ДЪРЖАВИ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК
ОБЩ ПРЕГЛЕД

ЕС създаде мрежа от споразумения за асоцииране,
които включват реципрочни споразумения за
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свободна търговия относно търговията със стоки с 8
държави от южното съседство (всички с изключение
на Либия и Сирия). ЕС също така насърчава страните
от региона да се споразумеят за споразумения за
свободна търговия помежду си и насърчава широкото
участие в Пан-евро средиземноморска система за
кумулация за правила за произход (в която участват и
страните от ЕАСТ и Западните Балкани).
На 14 декември 2011 г. Съветът упълномощи
Комисията
за започване на двустранни преговори за
установяване на всеобхватни зони за свободна
търговия с Египет, Йордания, Мароко и Тунис.
Преговорите с Мароко започнаха през март
2013 г. и с Тунис през октомври 2015 г., но в момента
са в застой.
Новият преглед на търговската политика на ЕС
предлага да се обсъдят вариантите за модернизиране
на търговските и инвестиционните отношения с
Мароко и Тунис, за да ги адаптират по-добре към
днешните предизвикателства. Нов
устойчива инвестиционна инициатива също се
предлага на заинтересованите партньори в южното
съседство, под формата на самостоятелни
инвестиционни споразумения или като част от
модернизацията на съществуващи търговски
споразумения.
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ПРЕГЛЕД НА
СТРАНИТЕ
МАРОКО

Преговорни
директиви от
Съвета от 14
декември 2011
година.

Споразумението за асоцииране между ЕС и Мароко
На 1 март 2021 г. се проведе среща между EVP
беше подписано през февруари 1996 г. и влезе в сила Домбровскис и министъра на промишлеността и
през март 2000 г. Впоследствие двете страни
търговията Елалами. В съответствие с прегледа
договориха допълнителен протокол за създаване на
на търговската политика на ЕС ще бъдат
механизъм за уреждане на спорове, който влезе в
организирани проучвателни разговори на
сила през ноември 2012 г., и споразумение за потехническо ниво с оглед на оценка на
нататъшна либерализация на търговията в
вариантите за модернизиране на търговските и
селскостопански продукти, който влезе в сила през
инвестиционните отношения с цел по-доброто
октомври 2012 г.
им адаптиране към днешните
През март 2013 г. ЕС и Мароко започнаха преговори предизвикателства.
за задълбочена и всеобхватна зона за свободна
търговия (DCFTA).
След четири кръга преговорите бяха отложени по
искане на Мароко за извършване на допълнителни
проучвания, преди да продължат преговорите.
Съвместната декларация на Съвета за асоцииране от
юни 2019 г. призова за подновяване на преговорите
за DCFTA.
Новият преглед на търговската политика на ЕС
предлага да се обсъдят варианти за модернизиране на
търговските и инвестиционните отношения с Мароко и
Тунис, за да се адаптират по-добре към днешните
предизвикателства.
През септември 2021 г. Общата конфедерация на
предприятията на
Мароко и BusinessEurope издадоха съвместно
изявление, в което призовават за модернизиране на
търговските и инвестиционните отношения между ЕС и
Мароко
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ТУНИС

Преговорни
директиви за
приемане на
(DCFTA)
от Съвета на 14
декември 2011
година.

ЕС подписа Споразумение за асоцииране с Тунис през Новата изпълнителна власт в Тунис от
юли 1995 г. Споразумението влезе в сила през март
септември 2020 г., посочи, че първо трябва да
1998 г.
се извърши оценка, преди да се предприемат
по-нататъшни стъпки за подновяване на
Преговорите за задълбочена и всеобхватна зона за
свободна търговия (DCFTA) стартираха през октомври преговорите, срещу които те по принцип не са
против. В съответствие с прегледа на
2015 г. и досега се проведоха четири кръга.
търговската политика на ЕС, ЕС е готов да
Четвъртият кръг се проведе на 28-30 април/1-2 май
обсъди варианти за модернизиране на
2019 г. в Тунис. Оттогава преговорите на практика
търговските и инвестиционните отношения с
бяха спрени поради смяната на правителството в
Тунис.
Тунис.
Новият преглед на търговската политика на ЕС
предлага да се обсъдят варианти за модернизиране на
търговските и инвестиционните отношения с Мароко и
Тунис, за да се адаптират по-добре към днешните
предизвикателства.

АКТБ (СТРАНИ ОТ АФРИКА, КАРИБИТЕ И ТИХИЯ ОКЕАН)
Виж преглед на споразуменията:See Overview of Economic Partnership Agreements (EPAs)
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ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ

Държава

Преговорни
директиви

Актуално състояние

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Преговорни директиви Първи кръг от преговорите - 11- 15 октомври
ПО ОТНОШЕНИЕ НА от октомври 2021
2021 г.
ГИБРАЛТАР
година.

Следващи действия

Следващ кръг – ноември 2021 г.

АЗЕРБАЙДЖАН

Директиви за
Няма мандат за преговори за ССТ.
Осмият кръг ще бъде насрочен в зависимост от
договаряне на
резултата от неформалните технически дискусии
Всеобхватното
между двете страни.
Преговорите за подобряване и замяна на
споразумение между действащото Споразумение за партньорство и
ЕС и Азербайджан на сътрудничество (СПС), включително неговите
Съвета от 7-ми
разпоредби, свързани с търговията, започнаха през
ноември 2016 година. февруари 2017 г. Седмият кръг от търговските
преговори се проведе в Баку на 23-25 април 2019
г. Преструктуриране в Азербайджан
Министерството на икономиката и COVID-19
забавиха преговорите. Дискусиите за
възобновяване на преговорите започнаха през юли
2021 г.
В момента се водят преговори за присъединяване
на Азербайджан към СТО.

КИРГИЗСТАН

Приеха се съвместни Колежът упълномощи Комисията и HRVP да
Понастоящем текстът е в процес на правна
препоръки към
договарят ново споразумение (Споразумение проверка.
Съвета на 2 юни 2017 за засилено партньорство за сътрудничество)
с Киргизка република, като се основава на
година.
разпоредбите на съществуващия СПС, който
датира от 1995 г. Съветът одобри директивите
за преговори на 9-и октомври 2017 г.
Преговорите бяха стартирани на 19-и
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декември 2017 г. и приключиха по време на
7-ия кръг, който се проведе в Бишкек през
юни 2019 г. Новото споразумение, сключено с
Киргизка република, бе парафирано в Бишкек
на 6-и юли 2019 г. в рамките на
министерската среща ЕС-Централна Азия.
УЗБЕКИСТАН

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА
АСОЦИИРАНЕ СЪС
САН МАРИНО,
АНДОРА И МОНАКО

Приеха се съвместни
препоръки към
Съвета на 14 май
2018 г.

Съветът издаде указания за водене на преговори Продължават видеоконференциите за
през юли 2018 г., а преговорите относно
останалите отделни глави. Следващият кръг е
търговското заглавие на споразумението започнаха възможен преди края на годината.
през февруари 2019 г. Деветият кръг от преговори
се проведе на 27 септември – 1 октомври 2021 г. в
Брюксел.
Съветът разреши на 4 декември 2014 г.
Следващият кръг е предвиден за октомври 2021
преговори „по едно или няколко споразумения за г.
асоцииране“ между ЕС и Андора, Монако, Сан
Марино (AMS). Основната цел на тези преговори,
които започнаха през 2016 г., е да се позволи на
AMS да участва във вътрешния пазар (четири
свободи). Последният кръг от преговори се
проведе през юли 2021 г.
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ТЕМА

ВЪТРЕШНО
РЕГУЛИРАНЕ

ЕЛЕКТРОННА
ТЪРГОВИЯ

ПРЕГОВОРНИ
ДИРЕКТИВИ

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

СЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Членовете на СТО договарят хоризонтални
Следващият кръг ще се проведе на 11 октомври 2021
правила за вътрешното регулиране на
г. Групата има за цел да приключи преговорите до
услугите в продължение на много години, въз 12-та министерска конференция на СТО
основа на мандат, включен в член VI.4 от
Общото споразумение за търговия с услуги
(GATS). След съвместно изявление, издадено
на 11-ата министерска конференция на СТО в
Буенос Айрес, голяма група от членове на СТО
проведоха няколко кръга от преговори в
отворен формат. На 23 май 2019 г. група от
60 членове на СТО се ангажираха в ново
съвместно изявление в Париж, да продължат
да работят по нерешените въпроси с оглед
включване на резултата от тяхната работа в
съответните им графици на специфични
ангажименти от 12-ото министерско заседание
на СТО конференция. Последният кръг от
преговори се проведе на 27 септември 2021
Допълнителни
Многостранните преговори на СТО относно
директиви за водене електронната търговия започнаха в Давос през
на преговори бяха
януари 2019 г. след година на проучвателни
приети през май 2019 разговори. Преговорите обхващат както стоки,
г.
така и услуги и целта им е да се споразумеят
глобалните правила за цифровата търговия. От
началото на преговорите се проведоха седем
кръга на преговорите въз основа на текстови
предложения, представени от членовете на СТО.
Досега 86 членки на СТО официално се
присъединиха към преговорите. Последният
официален кръг се проведе през февруари 2020
г. Оттогава преговорите продължават онлайн в
малки групи и пленарни сесии.

Там следващите пленарни сесии ще се проведат на
13 октомври и 10 ноември. Целта на 12-та
министерска конференция на СТО е да има
допълнително рационализиран текст за преговори
и солиден доклад за напредъка, придружен от
изявление на съорганизаторите.
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РИБАРСТВО

ЕКОЛОГИЧНИ
ПРОДУКТИ

Това е част от
мандата на
Програмата за
развитие от Доха
през 2002 година.

Преговорите относно субсидиите за рибарство
започнаха отново в СТО в края на 2016 г. Те
целят премахване на субсидиите за незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов и забрана
на субсидии, които допринасят за
свръхкапацитет и свръхулов. Преговорите бяха
блокирани по време на пандемията, но са на път
да започнат отново, тъй като председателят на
групата за преговори по правилата (RNG)
представи своя текст, който ще послужи като
основа за преговори.

Преговорите трябваше да приключат през юни
2020 г. на 12-та министерска конференция на
СТО. Тази министерска конференция обаче беше
отложена. ЕС настоява усилено да изпълни
мандата на ЦУР 14.6 и следователно да
приключи преговорите до 2020 г., в идеалния
случай на специално заседание на Генералния
съвет в края на годината.

От юли 2014 г. ЕС и 16 други членове (виж
Следва да се определят следващи стъпки.
по-долу) на Световната търговска
организация (СТО) преговарят за
споразумение за екологични стоки (EGA) за
премахване на бариерите пред търговията с
екологични или „зелени“ стоки, които са от
решаващо значение за опазването на
околната среда и смекчаване на изменението
на климата. Следващият, 18-ти кръг се
проведе през ноември и беше последван от
среща на министрите през декември 2016 г.
Въпреки усилията, сделката все още не можа
да бъде постигната на среща на министрите
през декември 2016 г. и преговорите бяха
отложени
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КИТАЙИНВЕСТИЦИИ

Съветът упълномощи
Комисията да
започне
преговори за
всеобхватно
инвестиционно
споразумение
ЕС- Китай 18
октомври 2013 г.
Мандат за
стартиране на
преговори за ново
Партньорство и
Споразумение за
сътрудничество с
Китай е прието от
Съвета през
декември 2005
година.

Преговорите за всеобхватно инвестиционно
Цялостното споразумение за инвестиции беше
споразумение между ЕС и Китай официално
сключено по принцип на 30 декември 2020 г.
започнаха на срещата на върха ЕС-Китай на 21
ноември 2013 г. в Пекин. С това споразумение И двете страни сега работят за финализиране
ЕС се стреми да създаде нови инвестиционни
на текста на споразумението, който ще трябва
възможности за европейските компании чрез
да бъде юридически прегледан и преведен,
отваряне на пазара на Китай и премахване на
преди да може да бъде представен за
дискриминационните закони и практики.
одобрение от Съвета на ЕС и Европейския
Разпоредбите относно защитата на инвестициите парламент.
трябва да гарантират високо ниво на защита за
европейските компании, като същевременно
запазват правото на правителствата да
регулират.
Той ще замени 26-те съществуващи двустранни
инвестиционни договора между 27 отделни
държави-членки на ЕС и Китай с едноединствено всеобхватно инвестиционно
споразумение.
През 2016 г. преговарящите от ЕС и Китай
постигнаха ясни заключения относно
амбициозен и всеобхватен обхват на
инвестиционното споразумение между ЕС и
Китай и създадоха съвместен текст за преговори.
Отделни преговори с Китай за надграждане на
Споразумението за търговско и икономическо
сътрудничество от 1985 г. започнаха през 2007
г., но бяха в застой от 2011 г. поради различия
между мандатите и очакванията на страните.
35-ият кръг се проведе през седмицата от 7
декември 2020 г. чрез видеоконферентна
връзка.

ЯПОНИЯ ИНВЕСТИЦИИ

Преговорни
директиви получени
на 29 ноември 2012
година.

за икономическо партньорство между ЕС и
Засега не се предвиждат допълнителни
Япония влезе в сила на 1-ви февруари 2019 г. дискусии.
Преговорите продължават отделно за
споразумение за защита на инвестициите
(IPA) с Япония. Докато съществените
разпоредби са съгласувани, процедурните
(ICS) все още не се приемат от Япония.
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Последните дискусии по IPA се проведоха на
20-22 март 2019 г. в Токио.

УЛЕСНЯВАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ

Директивите за
договаряне на
инвестиции
Улесняване
многостранно
бяха приети рамки
от Съвета на 7
октомври 2019
година.

По време на министерската конференция на СТО Следващият кръг е на 4-5 октомври 2021.
в Буенос Айрес през декември 2017 г. 70
членове призоваха за разработване на
многостранна рамка за улесняване на
инвестициите. Целта е да се увеличат световните
инвестиционни потоци и да се допринесе за
устойчивото развитие, като се направят
инвестиционните условия и възможности попрозрачни и се рационализират
административните процедури. Специален фокус
е върху развиващите се страни и най-слабо
развитите страни. От началото на 2018 г.
структурираните дискусии относно улесняването
на инвестициите се провеждат редовно в СТО и
преминаха в режим на преговори през септември
2020 г. Понастоящем повече от 100 членове
участват в работата за консолидиран текст за
преговори до 12-ти Министерска конференция на
СТО (30 ноември - 3 декември 2021 г.).

МНОГОСТРАНЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН
СЪД

Прието на 20 март
2018 г.

Работна група III на UNCITRAL (Комисия на
Дискусиите ще продължат през следващите
ООН по международно търговско право),
месеци, също и по други аспекти, които са
обсъждаща реформата на ISDS (уреждане на косвено от значение за Многостранния
спорове между инвеститорите и държавата)
инвестиционен съд, по-специално създаването на
напредва с добри темпове с важни въпроси за Консултативен център за развиващите се страни.
структурната реформа на ISDS, т.е.
създаването на Многостранен съд за
инвестиции (напр. избор и назначаване на
съдии, функциониране на механизъм за
обжалване).
Въпросите, които непосредствено са на масата
на Работна група III, включват възможността
за разпределяне на допълнително време и
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ресурси за дискусии относно структурната
реформа на ISDS, както и възможността за
събиране на малки групи за изготвяне на
текст на договора. Такова допълнително
време и ресурси зависят от съгласието на
работната група и в други групи на ООН.

ТЪРГОВИЯ С
АГРАРНИ СТОКИ,
РИБА И РИБНИ
ПРОДУКТИ СЪС
СТРАНИ ОТ
EEA/EFTA

Европейско икономическо пространство
Скоро ще започнат нови преговори с двете
(ЕИП): преговорите за по-нататъшна
страни за споразумение за нови тарифни квоти
либерализация на селскостопанските
за риба за периода 2021-2028 г.
продукти са част от споразумението за ЕИП
(член 19).
Исландия:
споразумение между ЕС и Исландия относно
географските указания (GI) и отделно
споразумение за по-нататъшна либерализация
на търговията с основни селскостопански
продукти и преработени селскостопански
продукти между Исландия и ЕС влезнаха в
сила на 1-и май 2018 г.
Норвегия:
преговорите за споразумение за ГИ започнаха
през 2013 г. и сега са в очакване.
Преговорите за по-нататъшна либерализация
на търговията със селскостопански продукти
между ЕС и Норвегия, които започнаха през
2015 г., бяха приключени на ниво
преговаряне през април 2017 г.; съответното
споразумение между ЕС и Норвегия влезе в
сила на 1-и октомври 2018 г.
Швейцария:
Преговорите за по-нататъшна либерализация
на селскостопанските продукти започнаха
през 2008 г. и продължават от 2009 г.
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Норвегия и Исландия: преговорите за квотите
за риба се проведоха между януари 2014 г. и
юли 2015 г. и бяха финализирани на 17-и юли
2015 година.
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